42 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 14 december 2021
Aanwezig:

Burgemeester Van Maaren
Wethouder Van Leeuwen
Wethouder Zondag
Wethouder Bragt
Wethouder Posthouwer
Gemeentesecretaris Abee

Afwezig:

Zaaknummer

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 255252

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 7 december 2021

Conform

Zaak: 255723

Onderwerp:
AB GGD Gelderland-Zuid 16-12-2021

Conform

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Advies:
1. In te stemmen met het ambtelijk advies ter voorbereiding op het AB
GGD Gelderland-Zuid van 16 december 2021.
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen
Bestuur GGD Gelderland-Zuid van 16 december 2021. Op de agenda staan
onder andere een presentatie over het terugdringen van jeugdzorg gebruik,
het normenkader voor 2021, toezicht WMO, de voortgang van de nieuwbouw
locatie Nijmegen en de governance van de GGD i.r.t. Veilig Thuis.
Wethouder Bragt is namens het college lid van het AB GGD Gelderland-Zuid.

Zaak: 255713
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Concern Control ZBM

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen minimum loon

Conform

Advies:
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.
Samenvatting:
De SP heeft het college een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de
landelijke ontwikkelingen om het minimumuurloon naar 14 euro te krijgen.
En het standpunt van het college te peilen ten aanzien van het eigen
personeelsbestand en de partijen waarmee wordt samengewerkt.

Zaak: 255679
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Concern Control ZBM

Onderwerp:
Normenkader 2021

Conform

Advies:
1.
Het normenkader 2021 vast te stellen
2.
Bijgevoegde raadsinformatiebrief normenkader 2021 te verzenden aan
de gemeenteraad
Samenvatting:
Voor de controle op de rechtmatigheid hebben we een normenkader. Het
normenkader is de inventarisatie van de voor de accountantscontrole
relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf
(verordeningen, financiële beleidsregels) met financiële beheers
handelingen. Voor de controle van de jaarrekening 2021 hebben we het
normenkader geactualiseerd en vastgesteld.

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt

Onderwerp:
Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek ‘Schuldhulpverlening in
Zaltbommel’

Afdeling: Samenleving ZBM

Advies:

Zaak: 255663

Conform

1. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek
‘Schuldhulpverlening in Zaltbommel’ en deze te versturen aan de
rekenkamercommissie Zaltbommel.
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met de bestuurlijke reactie op het
rekenkameronderzoek ‘Schuldhulpverlening in Zaltbommel’. Het onderzoek
van de rekenkamercommissie beoogt inzicht te krijgen in het beleid en de
uitvoering van de schuldhulpverlening en in de wijze waarop preventie en
vroegsignalering worden aangepakt. Met dit inzicht wil de
rekenkamercommissie de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende
en controlerende rol.
Zaak: 255638
Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Beleidsregels terrassen gemeente Zaltbommel

Conform

Advies:
1. Kennis te nemen van de (door de Burgemeester vastgestelde)
beleidsregels terrassen gemeente Zaltbommel.
Samenvatting:
De afgelopen twee jaar zijn er in verband met de maatregelen covid-19
verschillende aanvragen voor het verruimen van terrassen binnengekomen
en toegestaan waar mogelijk. Hierbij zijn er situaties ontstaan die niet altijd
veilig en/of gewenst waren. Om deze situaties dit jaar te voorkomen zijn er
begin dit jaar tijdelijke terrasregels opgesteld. Deze regels golden tot 1
november van dit jaar.
Voor 2022 worden er geen nieuwe tijdelijke regels opgesteld voor het
verruimen van de terrassen. De burgemeester acht het wenselijk om
algemene terrasregels te gaan hanteren. De beleidsregels terrassen
gemeente Zaltbommel worden als voorwaarden opgenomen in de
exploitatievergunning.

Zaak: 255330
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Uitvoeringsprogramma Mantelzorg 2022
Advies:
1. Het uitvoeringsprogramma Mantelzorg 2022 vast te stellen.
2. Het uitvoeringsprogramma Mantelzorg 2022 ter informatie aan te bieden
aan de gemeenteraad.

Conform

Samenvatting:
In de zomer van 2020 stelden de gemeenteraden van Maasdriel en
Zaltbommel het gezamenlijke beleidsplan Mantelzorgbeleid 2020-2024 vast.
Op basis daarvan en in nauwe samenwerking met de mantelzorgconsulenten
van Welzijn Bommelerwaard is een uitvoeringsprogramma voor 2022 tot
stand gekomen. Het college van Zaltbommel heeft het uitvoeringsprogramma
2022 vastgesteld.
Zaak: 255298
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Huisvesting werknemers tuinbouwbedrijf aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem
Advies:
1. Medewerking te verlenen aan de realisatie van een
huisvestingsvoorziening voor maximaal 68 werknemers bij het
tuinbouwbedrijf Dutch Berries BV aan de Uilkerweg 2a in Zuilichem,
onder de voorwaarden dat:
• Het een periode van maximaal 10 jaar betreft en Dutch Berries
hiervoor een tijdelijke omgevingsvergunning aanvraagt
(maatwerkafweging);
• De huisvestingvoorziening gesitueerd wordt aan de straatzijde van
de Uilkerweg, zoals is afgebeeld op de situatietekening;
• De initiatiefnemer voldoet aan de eisen voor de landschappelijke
inpassing zoals dit met de provincie Gelderland en het PHTB is
overeengekomen;
• De initiatiefnemer zijn arbeidsbehoefte nader onderbouwt;
• De initiatiefnemer de 34 parkeerplaatsen zodanig opschuift dat
voldoende manoeuvreerruimte tussen kas en insteek parkeervak
ontstaat;
• De initiatiefnemer aangeeft hoe de werknemers veilig (niet over
openbare weg) vanuit de huisvestingsvoorziening naar de
werklocatie kunnen komen;
• De initiatiefnemer aantoont dat het woon- en leefklimaat van de
werknemers niet wordt belemmerd door de bodemkwaliteit,
wegverkeers- en industrielawaai.
2. Het initiatief te beoordelen als een huisvestingsvoorziening op het terrein
van de werkgever en niet als een geconcentreerde huisvestingslocatie,
zoals het beleid ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel
2019 (wijziging 10 juni 2021)’ bepaalt, en daarom:

Conform

•
•

Een beknopte verantwoording van participatie met de omgeving te
vragen;
Geen externe beoordeling van de arbeidsbehoefte uit te voeren.

Samenvatting:
Het College van Burgemeester en Wethouders besloot mee te werken aan
het initiatief van het tuinbouwbedrijf Dutch Berries BV aan de Uilkerweg 2a in
Zuilichem om een huisvestingsvoorziening te realiseren. In de
huisvestingsvoorziening worden 68 werknemers gehuisvest en het wordt
gesitueerd aan Uilkerweg aan de oostzijde van het bedrijf. De vervolgstap is
dat het bedrijf een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning
indient.
Zaak: 255250
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Collegevoorstel Online platform Mijn Buurtje

Conform

Advies:
1. Mijn Buurtje – het online platform en de sociale kaart – te implementeren
in de gemeente Zaltbommel.
2. Welzijn Bommelerwaard benoemen tot beheerder van de sociale kaart.
3. De benodigde middelen voor de implementatie van 36.250 en voor de
structurele jaarlijkse kosten van 23.083 euro te dekken uit de huidige
begroting.
Samenvatting:
Het college van Zaltbommel heeft besloten om een online platform en sociale
kaart te implementeren in samenwerking met de sociale onderneming
Mijnbuurtje. Het platform biedt informatie die interessant is voor de gehele
gemeente maar ook per kern. Buurtverbinders spelen een cruciale rol.
Inwoners en professionals, worden getraind als 'buurtverbinder'. Zij maken
samen mooie activiteiten en initiatieven in de buurt zichtbaar, verbinden
inwoners en organisaties en zorgen voor een aantrekkelijk online platform
waar alles te vinden is. Via de sociale kaart geven organisaties hun aanbod
aan en kunnen inwoners onder andere op thema zoeken. Het beheer van de
sociale kaart is in handen van Welzijn Bommelerwaard.

Zaak: 255183

Onderwerp:
Verlenging proef Omhoeken
Advies:

Conform

Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer

1. In te stemmen met het verlengen van de proef Omhoeken totdat medio
2022 besluitvorming over de eindevaluatie parkeerbeleid plaatsvindt.

Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Samenvatting:
Het college besluit de proef die medio oktober 2021 is gestart op
parkeerterrein Omhoeken, te verlengen totdat medio 2022 besluitvorming
over de eindevaluatie van het parkeerbeleid plaatsvindt. De proef houdt in
dat het toegestaan is op een deel van het parkeerterrein Omhoeken ’s
avonds te parkeren voor houders van een bewonersvergunning. Met een
informatienota wordt de raad geïnformeerd.

Zaak: 253407

Onderwerp:
Stedenbouwkundig plan Bossche Poort

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Advies:
1.De raad voor te stellen om in te stemmen met het stedenbouwkundig plan
Bossche Poort

Conform met de volgende aanvullingen:
1.
Bij het parkeren een laag erop, met
aandacht voor inpassing
2.
Aandacht voor het accentueren van de
entree met een vorm van een poort

Samenvatting:
Op 25 juni 2020 heeft de raad besloten om in te stemmen met de
ontwerpvisie Bossche Poort van Attika/NieuwBlauw als uitgangspunt voor de
gebiedsontwikkeling van de Bossche Poort, waarbij wel de samenwerking
met Mulleners en Mulleners gezocht moest worden. Tevens diende er bij de
verdere uitwerking rekening te worden gehouden met de ambtelijke
opmerkingen op de visie. Na dit raadsbesluit is een klankbordgroep
geformeerd, bestaande uit omwonenden, wijkraad en omliggende bedrijven
en zijn de ontwerpbureaus aan de slag gegaan om te komen tot een
gezamenlijk stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan voldoet
aan de uitgangspunten zoals door de raad gesteld en zorgt voor een
kwalitatieve invulling van de Bossche Poort. Het college adviseert daarom de
raad om met het stedenbouwkundig plan in te stemmen.
Zaak: 253048
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Zuilichem Mertstraat 1 (verklaring van geen bedenkingen)
Advies:
De raad voor te stellen:
1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een
omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur aan de Mertstraat 1 te
Zuilichem.

Conform

Samenvatting:
Het college stelt de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de bouw van een schuur aan de Mertstraat 1 te Zuilichem.
Zaak: 252694
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Advisering AB Avri van 16 december 2021

conform

Advies:
1.
In te stemmen met de bijgevoegde ambtelijke advisering voor het AB
Avri van 16 december 2021.
Samenvatting:
Het college stemt in met de bijgevoegde ambtelijke advisering over de
agendapunten voor de AB vergadering van 16 december 2021.

Zaak: 251955
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Verduurzaming veerponten Brakel II en Aalst II

Conform met inachtneming dat beslispunt 2 is
komen te vervallen

Advies:
1.
Kennis te nemen van het adviesrapport Verduurzaming veerponten
Brakel II en Aalst II.
2.
Uitvoering van de verduurzaming uit te stellen totdat er
subsidieregelingen voor de verduurzaming voor de veren worden
geïnitieerd
Samenvatting:
Het college van B&W heeft kennis genomen van het adviesrapport
Verduurzaming veerponten Brakel II en Aalst II. Het rapport geeft duidelijk
weer dat er mogelijkheden zijn voor de verduurzaming, maar dat het op dit
moment financieel nog niet wenselijk is om daarin te investeren.

Zaak: 247643
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Actualisatie Notitie uitgangspunten RES Rivierenland
Advies:
1. De raad voor te stellen om:

Conform

a. Kennis te nemen van de inhoudelijke uitgangspunten voor de
Regionale Energiestrategie Rivierenland 2.0 en verder (hoofdstuk 1
en 2 van bijgevoegde notitie);
b. In te stemmen met de procesafspraken over samenwerking,
participatie en besluitvorming (hoofdstuk 3 en 4 van bijgevoegde
notitie).
Samenvatting:
Met de Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland (RES) willen
partijen (regiogemeenten, Waterschap, Provincie en andere partijen) komen
tot een duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening in onze regio. De
Regionale Energiestrategie (RES) is een langjarig regionaal
samenwerkingsproces. Het college stelt de gemeenteraad voor om met de
actualisatie van de Notitie uitgangspunten Regionale Energiestrategie
FruitDelta Rivierenland procesafspraken te maken over hoe we in de regio
met alle RES-partners in 2023 kunnen komen tot een RES 2.0 bod.
Zaak: 243008
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Evaluatie Binnenstadsfonds
Advies:
Voorstel
1. In te stemmen met de evaluatie van het Binnenstadfonds 2017 – 2021.
2. Het Binnenstadsfonds voort te zetten voor een onbepaalde periode, met
om de vier jaar een evaluatie.
3. Bijgaande informatienota versturen naar de raad.
Samenvatting:
Samenvatting
Het Binnenstadsfonds bestaat nu vier jaar. Om continuering van dit fonds te
borgen, is door het Binnenstadsfonds een evaluatie uitgevoerd. Het
Binnenstadsfonds gaat uit van een korte-, middellange en lange termijn
ambitie om de Zaltbommelse Binnenstad (inclusief de buitenstad) weer
levendig, bruisend te maken en neer te zetten als de centrumstad van de
regio. Het College stemt in met de uitgevoerde evaluatie. De evaluatie laat
zien dat er veel successen behaald zijn, maar dat er voor de toekomst nog
zeker stappen gezet moeten worden. De evaluatie biedt voldoende basis
voor het voortzetten van het Binnenstadsfonds voor een onbepaalde periode.
Met iedere vier jaar een evaluatie.

Conform

Zaak: 255715
Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
scenariokeuze Geitenhouderij Brakel

Conform

Advies:
De raad voor te stellen:
In te stemmen met scenario D als voorkeursscenario met betrekking tot de
geitenhouderij Brakel
Samenvatting:
Het college heeft op verzoek van de raad verschillende scenario’s opgesteld
hoe om te gaan met de geitenhouderij Kooiweg 2a in Brakel in relatie tot de
uitkomsten van een onderzoek naar de gezondheidseffecten van
geitenhouderijen in het algemeen (VGO-onderzoek). Het college adviseert de
raad om voor scenario D (afwachten resultaten VGO-onderzoek) te kiezen.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 21 december 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

